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Privé 
 

Naam Eenmalig Maandelijks Commentaar 
    

Internet Privé Antenne Huren €200 €39,99 Installatiekosten omvatten: wi-fi router gratis in 
30MB   bruikleen, levering en montage van een standaard 

   muurbeugel voor de antenne, plaatsing en configuratie 
   van de antenne, levering en montage van maximaal 10 
   meter kabel vanaf de antenne naar de PC, configuratie 
   van uw PC, verbinden met het internet. Optioneel kunt u 
   kiezen voor gedeeltelijke zelfinstallatie. Dat houdt in dat 
   u zelf de 10 meter kabel legt en de muurbeugel 

   monteert. 

Internet Privé Antenne Huren €200 €44,99 Installatiekosten omvatten: wi-fi router gratis in 
40MB   bruikleen, levering en montage van een standaard 

   muurbeugel voor de antenne, plaatsing en configuratie 
   van de antenne, levering en montage van maximaal 10 
   meter kabel vanaf de antenne naar de PC, configuratie 
   van uw PC, verbinden met het internet. Optioneel kunt u 
   kiezen voor gedeeltelijke zelfinstallatie. Dat houdt in dat 
   u zelf de 10 meter kabel legt en de muurbeugel 

   monteert. 

Internet Privé Antenne Huren €200 €54,99 Installatiekosten omvatten: wi-fi router gratis in 
50MB   bruikleen, levering en montage van een standaard 

   muurbeugel voor de antenne, plaatsing en configuratie 
   van de antenne, levering en montage van maximaal 10 
   meter kabel vanaf de antenne naar de PC, configuratie 
   van uw PC, verbinden met het internet. Optioneel kunt u 
   kiezen voor gedeeltelijke zelfinstallatie. Dat houdt in dat 
   u zelf de 10 meter kabel legt en de muurbeugel 
   monteert. 

Internet Privé Antenne Huren op aanvraag op aanvraag  

80MB    

Internet Privé Antenne Huren op aanvraag op aanvraag  

100MB    

    

    

Extra kabel en €1,00 per €0  

bevestigingsmateriaal boven meter   

10m    

Beugel op maat op aanvraag €0  

Extra kwartier tijdens €22,39 per €0  

installatie op verzoek van de kwartier   

klant    

Extra dienst “Tijdelijke €0 €0  

blokkering van de dienst”    

Tussentijdse op aanvraag €0 Afhankelijk van de afstand tot de zender, snelheid en 
abonnementswijziging   type antenne  

 
Prijzen zijn incl. BTW 



Zakelijk 
 

Naam Eenmalig Maandelijks Commentaar 
Internet Zakelijk Antenne €200 €39,99 Installatiekosten omvatten: wi-fi router gratis in bruikleen, 
Huren 30MB   levering en montage van een standaard muurbeugel voor 

   de antenne, plaatsing en configuratie van de antenne, 
   levering en montage van maximaal 10 meter kabel vanaf 
   de antenne naar de PC, configuratie van uw PC, verbinden 
   met het internet. Optioneel kunt u kiezen voor 
   gedeeltelijke zelfinstallatie. Dat houdt in dat u zelf de 10 
   meter kabel legt en de muurbeugel monteert. 

Internet Zakelijk Antenne €200 €44,99 Installatiekosten omvatten: wi-fi router gratis in bruikleen, 
Huren 40MB   levering en montage van een standaard muurbeugel voor 

   de antenne, plaatsing en configuratie van de antenne, 
   levering en montage van maximaal 10 meter kabel vanaf 
   de antenne naar de PC, configuratie van uw PC, verbinden 
   met het internet. Optioneel kunt u kiezen voor 
   gedeeltelijke zelfinstallatie. Dat houdt in dat u zelf de 10 
   meter kabel legt en de muurbeugel monteert. 

Internet Zakelijk Antenne €200 €54,99 Installatiekosten omvatten: wi-fi router gratis in bruikleen, 
Huren 50MB   levering en montage van een standaard muurbeugel voor 

   de antenne, plaatsing en configuratie van de antenne, 
   levering en montage van maximaal 10 meter kabel vanaf 
   de antenne naar de PC, configuratie van uw PC, verbinden 
   met het internet. Optioneel kunt u kiezen voor 
   gedeeltelijke zelfinstallatie. Dat houdt in dat u zelf de 10 
   meter kabel legt en de muurbeugel monteert. 

Internet Zakelijk Antenne op aanvraag op aanvraag  
Huren 100MB    

    

    

Extra dienst “Wi-Fi netwerk” op aanvraag op aanvraag Prijs omvat: wi-fi router(s) (wordt uw eigendom), 
met router   transportkosten, montagewerk (plaatsing en configuratie 

   wi-fi router(s)), configuratie van uw apparaten en 
   verbinding met het internet. Graag van tevoren aangeven 
   welke apparaten (soort, merk/type apparaat) in het 
   netwerk moeten worden aangesloten. 

Extra kabel en €1,00 €0  

bevestigingsmateriaal boven    

10m    

Beugel op maat op aanvraag €0  

Extra kwartier tijdens €18,50 per €0  

installatie op verzoek van de kwartier   

klant    

Extra dienst “Videobewaking” op aanvraag op aanvraag  

Extra dienst “Vast IP adres” €0 €5  

Tussentijdse op aanvraag €0 Afhankelijk van de afstand tot de zender, snelheid en type 
abonnementswijziging   antenne  

 
Prijzen zijn excl. BTW. 
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